Zápis elektronického hlasovania per rollam č.1 z Prezídia SZB,
zo dňa 3.1.2021.
_______________________________________________________________
Začiatok hlasovania: 2.1.2021.
Koniec hlasovania: 3.1.2021 do 24:00
Predkladateľ návrhu: P. Kazár
Prezidentovi SZB, Viceprezidentom SZB na schválenie, kontrolór SZB a GS SZB na vedomie.

P.

Kazár

predkladá

z dôvodu

protipandemických opatrení

a nepriaznivých

snehových

podmienok návrh na zmenu nominačných kritérií RD SZB na sezónu 2020/2021 podľa prílohy.
Doplňujúce informácie: upravené kritéria predkladá na základe pripomienok členov TMK a ŠR SZB.
Vedúci výprav dostali pred nominačnými pretekmi, ktoré sa uskutočnili v termíne 29. - 30. 12. 2020,
informáciu o plánovaných zmenách pre preteky IP a SP na návrh RD trénera.

Hlasovanie prebieha podľa Smernice č. 3/2018 o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním.

Uznesenie č.1-21/1 z elektronického hlasovania
P-SZB schvaľuje zmenu nominačných kritérií RD SZB na sezónu 2020/2021 podľa prílohy
Hlasovanie
ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

Ľ. Machyniak, M. Badáň, J. Lauková, P. Vozár, P. Kazár, R. Šimočko, P.
Hurajt

Hlasovali 7 členovia Prezídia SZB

Predsedajúci: P. Kazár v.r.
Zapísal: Z. Donovalová v.r.
Schválilo P-SZB 3.1.2021
Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB

PRÍLOHA

Platnosť od: 3.1.2021
Účinnosť od: 3.1.2021

Nominačné kritériá RD SZB na sezónu 2020/2021
upravené 3.1. 2021
Nominačné kritériá seniorských RD SZB
Číslovanie kritérií (a), b), c) ....) je uvedené podľa poradia dôležitosti. Každé nasledujúce
kritérium sa použije len vtedy, keď nebude vyčerpaná kvóta pretekárov podľa predchádzajúcich
kritérií.
Svetové poháre a MS
Otvorenie sezóny Kontiolahti (27.-29.11.2020)
RD muži: nominovať 4 pretekárov a náhradníka na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 4 pretekárky. P. Fialková a I. Fialková, do počtu 4 a náhradníčku nominovať
na návrh trénera RD
I. Kontiolahti (30.11. – 6.12.2020)
RD muži:
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na Otvorení sezóny SP
RD ženy:
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na Otvorení sezóny SP
II. Hochfilzen (7.12. – 13.12.2020)
RD muži: nominovať 4 pretekárov a náhradníka na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 4 pretekárky. P. Fialková a I. Fialková, do počtu 4 a náhradníčku nominovať
na návrh trénera RD
III. Hochfilzen (14.12.-20.12.2020)
RD muži:
a) nominovať 3 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup
– Total score)
b) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa v doterajších pretekoch SP umiestnili do 60.
miesta na návrh trénera RD
c) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa zúčastnili doterajších pretekov SP na návrh
trénera RD
RD ženy:
a) nominovať 3 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup
Total score)

b) do počtu 3 nominovať z pretekárok, ktoré sa v doterajších pretekoch SP umiestnili do 60.
miesta na návrh trénera RD
c) do počtu 3 nominovať z pretekárov, ktorí sa zúčastnili doterajších pretekov SP na návrh
trénera RD
IV. Oberhof (4.1. – 10.1.2021)
RD muži:
a) nominovať 4 pretekárov na návrh trénera RD
b) pomocné kritérium – nominačné preteky 29.-30.12.2020
RD ženy:
a) nominovať 4 pretekárky na návrh trénera RD
b) pomocné kritérium – nominačné preteky 29.-30.12.2020
V. Oberhof (11.1. – 17.1.2021)
RD muži: nominovať 4 pretekárov
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili IV. kola SP
RD ženy: nominovať 4 pretekárky
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili IV. kola SP
VI. Anterselva (18.1. – 24.1.2021)
RD muži:
a) nominovať 4 pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World cup
Total score)
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD
RD ženy:
a) nominovať 4 pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World cup
Total score)
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD
MS Pokljuka (9.2. – 21.2.2021)
RD muži: nominovať 4 pretekárov
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup
Total score)
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 4 pretekárky
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup
Total score)
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD
VII. NMNM (1. – 7.3. 2021)
RD muži: nominovať 4 pretekárov
a) nominovať pretekárov, ktorí sa zúčastnili na MS
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD (v prípade účasti účastníka MSJaK na MS)
RD ženy: nominovať 4 pretekárky
a) nominovať pretekárky, ktoré sa zúčastnili na MS
b) do počtu 4 nominovať na návrh trénera RD (v prípade účasti účastníčky MSJaK na MS)

VIII. NMNM (8.3. – 14.3.2021)
RD muži: nominovať 3 pretekárov
a) nominovať pretekárov podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup
Total score)
b) do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 3pretekárky
a) nominovať pretekárky podľa počtu bodov získaných v doterajších pretekoch SP (World Cup
Total score)
b) do počtu 3 nominovať na návrh trénera RD
IX. Holmenkolen (15.3. – 21.3.2021)
RD muži: nominovať 3 pretekárov na návrh trénera RD
RD ženy: nominovať 3 pretekárky na návrh trénera RD

IBU poháre a OME
I. Arber (11.1. – 17.1.2021)
RD muži: nominovať 4 pretekárov z nominačných pretekov, ktorí sa nenominujú na 4. kolo SP
RD ženy: nominovať 4 pretekárky z nominačných pretekov, ktoré sa nenominujú na 4. kolo SP
Nominačné preteky – viď nominačné kritériá na IV. kolo SP
II. Arber (18.1. – 23.1.2021)
RD muži: nominovať max. 4 pretekárov z nominačných pretekov, ktorí sa nenominujú na 4. kolo
SP
RD ženy: nominovať max. 4 pretekárky z nominačných pretekov, ktoré sa nenominujú na 4. kolo
SP
Nominačné preteky – viď nominačné kritériá na IV. kolo SP
OME Duszniki (24.1. – 31.1.2021)
RD muži: nominovať max. 6 pretekárov:
a) nominovať pretekárov na návrh trénera RD mužov
b) do počtu 6 doplniť na návrh trénera RD juniorov
RD ženy: nominovať max. 6 pretekárok:
a) nominovať pretekárky na návrh trénera RD žien
b) do počtu 6 nominovať pretekárky na návrh trénera RD junioriek
III. Osrblie (10.2. – 14.2.2021)
RD muži: nominovať max 6 pretekárov
a) nominovať pretekárov z RD muži a RD juniori, ktorí sa nenominovali na MS
b) do počtu 6 nominovať z pretekárov z RD mládeže, vekom dorastencov, ktorí splnia kritériá
oprávňujúce ich štart na IP dané pravidlami IBU
c) do počtu 6 nominovať pretekárov z kategórií Muži A a Juniori na návrh viceprezidenta pre
ŠŠR

RD ženy: nominovať max 6 pretekárok
a) nominovať pretekárky z RD ženy a RD juniorky, ktoré sa nenominovali na MS
b) do počtu 6 nominovať z pretekárky z RD mládeže, vekom dorastenky, ktoré splnia kritériá
oprávňujúce ich štart na IP dané pravidlami IBU
c) do počtu 6 nominovať pretekárky z kategórií Ženy A a Juniorky na návrh viceprezidenta pre
ŠŠR
IV. Osrblie (15.2. – 21.2.2021)
RD muži: nominovať max 6 pretekárov
a) nominovať pretekárov z RD muži a RD juniori, ktorí sa nenominovali na MS
b) do počtu 6 nominovať pretekárov RD mládeže, ktorí sa nenominovali na MS JaK
c) do počtu 6 nominovať pretekárov z kategórií Muži A a Juniori na návrh viceprezidenta
pre ŠŠR
RD ženy: nominovať max 6 pretekárok,
a) nominovať pretekárov z RD ženy a RD juniorky, ktoré sa nenominovali na MS
b) do počtu 6 nominovať pretekárky RD mládeže, ktoré sa nenominovali na MS JaK
c) do počtu 6 nominovať pretekárky z kategórií Ženy A a Ženy na návrh viceprezidenta pre
ŠŠR
V. Ridnaun (8.3.-14.3.2021)
RD muži: nominovať 4 pretekárov na návrh trénera RD mládeže na základe výsledkov z MSJaK
RD ženy: nominovať 4 pretekárky na návrh trénera RD mládeže na základe výsledkov z MSJaK

Svetová zimná univerziáda, Luzern 2021 /CH, 11.-21. 12. 2021
Muži a Ženy:
a) do stanovených počtov nominovať na základe návrhu viceprezidenta pre ŠŠR.

Nominačné kritériá mládežníckych RD + EYOF 2021
MSJaK, Obertilliach (26.2. – 7.3.2021)
Juniori a juniorky: v jednotlivých kategóriách do počtu 4 nominovať pretekárov,
a) ktorí sa na OME umiestnili do 40. miesta,
b) ktorí sa na 1.-2. IBU CUP Arber umiestnili do 40. miesta,
c) jeden najlepší podľa Kašper bodov (4/2) z 1.-2. IBU CUP Arber,
d) na základe nominačných pretekov 6. – 7. 2. 2021 (2/2) podľa Kašper bodov.

Kadeti a kadetky: v jednotlivých kategóriách do počtu 4 nominovať pretekárov,
a) na základe nominačných pretekov, ktoré sa uskutočnia v termínoch 23. - 24. 1. 2021
a 6. - 7. 2. 2021 podľa rebríčka z Kašper bodov (4/2)
(v prípade ak sa nebudú organizovať preteky Viessmann pohára, budú preteky zorganizované
ako Nominačné preteky len pre kategórie Jy, DyB, Ji, DiB na tratiach schválených IBU. Ak

aktuálna epidemiologická situácia neumožní organizáciu pretekov v termíne 23. – 24. 1. 2021
budú preteky presunuté na 30. – 31. 1. 2021.)
Preteky olympijských nádejí, Duszniki (marec 2021)
Dorastenky 16r.: nominovať 4 pretekárky z konečného rebríčka Viessmann pohára
2020/2021
Dorastenci 16 r.: nominovať 4 pretekárov z konečného rebríčka Viessmann pohára
2020/2021
Dorastenky 17-19 r.:
a) nominovať 2 pretekárky z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021
b) nominovať 2 pretekárky na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB
Dorastenci 17-19 r.:
a) nominovať 2 pretekárov z konečného rebríčka Viessmann pohára 2020/2021
b) nominovať 2 pretekárov na návrh viceprezidenta pre ŠŠR SZB
Pozn.: propozíciami podujatia môžu byť stanovené iné vekové kategórie, resp. vekový
limit pre starších dorastencov a dorastenky
EYOF, Vuokatti/FIN, 11.-18.12.2021
Chlapci (nar. 2003-2004): nominovať 3 pretekárov a 1 náhradníka:
a) nominovať pretekárov, ktorí sa na MS JaK umiestnili do 30. miesta,
b) na základe nominačných pretekov, ktoré sa uskutočnia v termínoch 23. - 24. 1. 2021
a 6. - 7. 2. 2021 podľa rebríčka z Kašper bodov (4/2)
Dievčatá (nar. 2003-2004): nominovať 3 pretekárov a 1 náhradníka:
a) nominovať pretekárky, ktoré sa na MS JaK umiestnili do 30. miesta,
b) na základe nominačných pretekov, ktoré sa uskutočnia v termínoch 23. - 24. 1. 2021
a 6. - 7. 2. 2021 podľa rebríčka z Kašper bodov (4/2)
(v prípade ak sa nebudú organizovať preteky Viessmann pohára, budú preteky zorganizované
ako nominačné preteky len pre kategórie Jy, DyB, Ji, DiB na tratiach schválených IBU. Ak
aktuálna epidemiologická situácia neumožní organizáciu pretekov v termíne 23. – 24. 1. 2021
budú preteky presunuté na 30. – 31. 1. 2021.)
Pozn.: jednotlivé nominácie budú ovplyvnené aktuálnou situáciou a opatreniami prijatými
v súvislosti so šírením COVID -19 a v prípade nutnosti rýchlej zmeny kritérií bude táto
vykonaná bez potreby schválenia P SZB.

Schválilo P SZB dňa 3.1.2021

